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 ملخص قواعد المحاسبة المالية بالتفصيل
 

 -:  فى البداية نعرف المحاسبة المالية

بويب وتلخيص وعرض المعامالت المالية المحاسبة المالية هى أحد أفرع العلوم المالية و تبحث فى تحليل وتسجيل وت

بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها 

 .المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات السليمة و بما يكفل الحفاظ على أصول و ممتلكات المنظمة

 

 ما هى المعاملة المالية ؟

 ى ما لها من أصول أو ما عليها منكل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر عل بالمعاملة الماليةقصد ي

 التزامات / خصوم

 ما هو المقصود باألصول ؟ وما هو المقصود بااللتزامات /الخصوم ؟األصول ، االلتزامات/الخصوم ! 

 لدى الغير نشأة بامتالكه وكل ما يمثل حق للمنشأةفى تعريفها المبسط كل ما تقوم الم باألصوليقصد 

 

 :وتنقسم األصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى

 

  .وهى كل أصل ملموس تقوم المنشأة بامتالكه بهدف االنتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأة:  ألصول الثابتةا��

يد المنشأة من األصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل أال وقد اختلفت اآلراء فى المدة التى يجب أن تستف

 : تقل مدة استفادة المنشأة من األصل عن ثالث سنوات مالية مثال ذلك

 األراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف االنتفاع بها. 

 أو اإلدارية يةالمبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغاللها فى األنشطة االنتاجية أو التسويق . 

 اآلالت والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل. 

 السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو الستخدام اإلدارة أو لنقل البضائع. 

 األجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة الستخدامها. 

 كها المنشأة الستعمالهااألثاثات والتجهيزات التى بامتال. 

 

 

ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه ويمكن تحويله لنقدية وذلك بهدف استخدامه خالل  : األصول المتداولة��

 : السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل الغير ومثال ذلك

 البضاعة  

 النقدية بالصندوق 

 النقدية بالبنوك 

  االت المسحوبة لصالح المنشأةالشيكات والكمبي -أوراق القبض 

 العمالء  

 أى تأمينات للمنشأة قبل الغير  

 أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف  

 العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ 

 

 

مثل شهرة المحل وبراءة االختراع هي األصول التي تفتقد الكيان المادي الملموس  :  األصول غير الملموسة��

  والعالمات التجارية

 ماذا عن الخصوم / االلتزامات ؟

كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق  يقصد بالخصوم / االلتزامات

ذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب سمى حقوق الملكية ، أما إ -االحتياطيات  -برأس المال أو األرباح المحجوزة 

وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم االلتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى ثالث   الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام

 : أقسام

 

 : التزامات طويلة األجل -1

 القروض طويلة األجل وهى االلتزامات التى يتم االلتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك
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وهى االلتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خالل السنة المالية ، مثال ذلك  :-متداولة  -التزامات قصيرة األجل  -2

حساب البنك سحب على  -أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبياالت التى تم سحبها على المنشأة للغير  -الموردين 

 المنشأةتأمينات للغير قبل  -المكشوف 

 

 .هي استثمارات المالك في المنشأة وتتكون من راس المال واال رباح التي تحتفظ بها المنشئة : حقوق الملكية -3

 

 

 ��تحليل المعاملة المالية��

 

 

 . تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة يقصد بتحليل المعاملة المالية

بالمنشأة صفة ، وقد يصبح  لنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطهبا وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين

 .الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح

 

 وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة

 

من طرفيها قد يكون حساب  ما أن كل طرفوأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية ال بد أن يكون لها هذان الطرفين ، ك

 .واحد أو أكثر من حساب

 

 :المصروفات

يقوم التاجر بدفع المصروفات الالزمة لسير أعمال المنشأة مثل اإليجار ومرتبات الموظفين ومصروفات النور والمياه 

نتاجية والمطبوعات واألدوات والتليفون واإلعالن واإلصالحات والصيانة لألصول المختلفة للمحافظة على طاقتها اإل

  الخ… الكتابية ومصروفات السفر واالنتقال 

 

 :االيرادات

تمثل المبيعات المورد الطبيعي اليرادات أي مشروع اال أنه يقوم عادة بتحصيل ايرادات غير عادية من وقت آلخر، مثل 

ت نظير خدمات قام بها للغير وتحصيل تحصيل ايجار عقارات يمتلكها المشروع او يؤجرها من الباطن وتحصيل عموال

 .فوائد عن استثمارات في سندات ، وتحصيل ارباح استثمارات في اسهم في الشركات

 

 :وفي هذه الحاالت يفتح حساب لكل نوع من هذه االيرادات يجعل دائنا بقيمته، اما الطرف المدين فيكون

 

 

 ��ات ومعادالت مادة المحاسبة الماليةنظري��

 

 

 األصـــــــــــــول = الخصوم+حقوق الملكيةالميزانية: معادلة 

 الخسائر(–األصول = الخصوم+ حقوق الملكية )رأس المال + األرباحمعادلة الميزانية:

 اآلخذ مني حصل على القيمةالطرف المديٌن: 

 القيمة العاطي منفقدالطرف الدائن: 

  المصروفات–ت األخرىمجمل الربح أو الخسارة+اإليرادا =صافي الربح أو الخسارة 
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 ��حساب المصروفات و حساب اإليرادات في الزيادة والنقصان��
 

 
 

 �� في الخصوم واألصول وحقوق الملكيةو المصروفات وااليرادات في الزيادة والنقصان الحسابات ��

 
 

 ��قاعدة القيد المزدوج��

 

 
 

 

http://www.up-00.com/
http://www.up-00.com/
http://www.up-00.com/
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  ��شكل وقاعدة دفتر اليومية��

 من حسابين ) مدين ودائن( وتسمى عملية محاسبية هو القيود المحاسبية التي تتألف السجل اليومي

 

 
 

 �� دفتر االستاذ ��

  T هو ترحيل القيود اليومية ل دفتر االستاذ وكل حساب على حده ويظهر به كل عملية أثرت به ويرسم على شكل سجل االستاذ

 

 
 

 �� ميزان المراجعة��

اعداد ميزان المراجعة هي المرحلة الثالثة من الدورة المحاسبية حيث سنتعرف على ميزان المراجعة باألرصدة وميزان المراجعة 

 :بالمجاميع

 

هو جدول يحتوي على جميع أرصدة الحسابات المالية في تاريخ محدد سواء في بداية أو نهاية  ميزان المراجعة باألرصدة:

 .لك للتمكن من اعداد القوائم الماليةالفترة المحاسبية وذ

يستخدم للرقابة على الحسابات بحيث نقوم بجمع العمليات المدينة لكل حساب ونضع المجموع في  ميزان المراجعة بالمجاميع:

 .الدائنةعامود المجاميع المدينة ، وفي المقابل نقوم بجمع العمليات الدائنة لكل حساب ونضع المجموع في عامود المجاميع 

 

 اعداد ميزان المراجعة )بعد عملية ترصيد الحسابات(

 
 

http://www.up-00.com/
http://www.up-00.com/
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تحديد للعمليات الحسابية :  حيث أول شي نعمل, هي تعتبر عملية متسلسلة,  وبكذا نكون شرحنا ملخص قواعد المحاسبة المالية

ترحيلها إلى دفتر االستاذ واخر شي نقوم بإعداد ميزان المراجعة واخر شي إعداد القوائم ثم نسجلها في دفتر اليومية ثم نقوم ب

 . المالية

 

  وهذي هي خطوات الدورة المحاسبية

 
 

 -األصول المتداولة  :أقسام  ٣وينقسم إلى  شق ايمين وهو األصولتنقسم قائمة المركز المالي من قسمين  : قائمة المركز المالي

 . األصول غير الملموسة -األصول الثابتة 

حقوق  -األجل الخصوم طويلة-الخصوم قصيرة األجل  :ثالث أقسام ه ول الشق االيسر هو الخصوم وحقوق الملكيةوعندنا 

 وهذي الصورة توضح لكم أكثر وتم تعريف كل أقسام األصول وأقسام الخصوم في بداية الشرح,  الملكية

 
 

http://www.up-00.com/

